
Pacienţii au posibilitatea de a opta pentru: SERVICII MEDICALE 

Îngrijiri medicale personalizate la domiciliu
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Programare și informații:
Dr. Dan Dumitrescu - Specialist chirurgie
Preda Georgeta - Asistent coordonator
0732 121 442; Fix: 021 335 13 14                              
 

Decontate de către casele de asigurări CASMB și CASAOPSNAJ

- Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză și scaun;
- Administrarea medicamentelor intramuscular, subcutanat, intradermic, oral și pe  
   mucoase;
- Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului;
- Sondaj vezical, îngrijirea sondei şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă
   vezicală;
- Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea
  medicului;
- Alimentaţie entrală pe gastrostoma/sondă gastrică și educarea  
   asiguratului/aparţinătorului;
- Alimentarea pasivă pentru bolnavii cu tulburari de deglutiţie,inclusiv instruirea 
   asiguratului/aparţinătorului;
- Clismă cu scop evacuator;
- Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor; 
- Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor
   inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea
   colacilor de cauciuc şi a rulourilor;
- Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de drenaj bronşic,
   tapotaj, fizioterapie respiratorie;
- Îngrijirea plăgilor simple și/sau suprainfectate/ suprimarea firelor;
- Îngrijirea escarelor multiple;
- Îngrijirea stomelor;
- Îngrijirea fistulelor;
- Îngrijirea tubului de dren si instruirea asiguratului;
- Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului;
- Aplicarea de plosca, bazinet, condom urinar, mijloc ajutator pentru absorptia urinei;
- Ventilaţie noninvazivă;
- Alimentație parenterală - alimentație artificială pe cateter venos central sau periferic;
- Kinetoterapie individuală;

În sistemul privat (cu plată)

Administrarea de medicamente intravenos; 
Administrarea de medicamente, intramuscular subcutanat, intradermic;
Administrarea de soluţii și de medicamente intravenos( Montarea de catetere 
venoase-branule )– PERFUZII Endovenoase;
Consultaţie medic generalist ; 
Consultaţie medic specialist;
Efectuarea bandajului compresiv în cazul intervenţiilor pe sân;
Efectuarea de clismă cu scop terapeutic și evacuator;
Îngrijire plagă necomplicată;
Îngrijire plagă suprainfectată (pansament complex); 
Îngrijirea escarelor multiple (pansament complex);
Îngrijirea stomelor și fistulelor;
Îngrijirea tubului de dren (luxarea și suprimarea);
Măsurarea glicemiei cu glucometru; 
Montarea de catetere venoase-branule;
Recoltarea de analize la domiciliu; 
Sondajul vezical efectuat  cu sondă permanentă și cu scop evacuator la femei;
Sondajul vezical efectuat  cu sondă permanentă și cu scop evacuator la bărbaţi ;
Spalatură vaginală 
Suprimarea agrafelor și firelor; 
Vizită asistent medical generalist 

Costurile acestor servicii vor fi stabilite în funcţie de tipul, durata și 
complexitatea în acord cu beneficiarul.

Având ca motto “ Nicăieri nu este ca acasă”, echipa EVITA MEDICAL asigură 
menţinerea calităţi serviciilor medicale la cele mai înalte standarde și 
oferă asistenţă medicală personalizată la domiciliu, adaptată nevoilor 
fiecărui pacient.
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